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  .......................................وهي اثنا عرش خروج دم احليض والنفاس 

، هــذا الفصــل عقــده املصــنف رمحــه "فصــل يف املفطــرات  ": يقــول الشــيخ رمحــُة اهللاِ عليــه

نـا  الصـيام هـو اإلمسـاُك عــن  ُقلنــااهللا تعـاىل لبيـاِن األشـياء التـي يلــزُم الصـائَم اإلمسـاُك عنهـا أل

ى شيًئا من هذه املفطرات عامًدا فقد فسد صومه ولزمه قضاُء هذا اليوم   . املفطرات، ومن أ

ــرات فقــــال ــه يبــــني املفطــ إن أوهلــــا خــــروج دم احلــــيض : بــــدأ املصــــنف رمحــــة اهللا تعــــاىل عليــ

نــاء النهــار فإهنــا حين ُة إذا خــرج منهــا دُم احلــيض والنفــاس يف أ ئــٍذ نحكــم بــأن والنفــاس، فــاملرأ

ة خيرُج منها نوعاِن من الدم   : صومها غُري صحيح، وذلك أن املرأ

  ٍدُم حيض .  

 ودُم استحاضة.  

: قــال حلفصــة طبًعــا احلــيُض والنفــاس يأخــُذ بعضــهام حكــُم الــبعض، بــدليل أن النبــي  

فســـِت؟« ــِت، فســــمى النبـــي  »أ ــُد أحضـ ــاب التقــــارب يف  ويقصـ ــا وهــــذا مـــن بـ احلـــيض نفاًسـ

  . احلكم والتقارب يف اإلطالق أي املصطلح

ُة إذا خـــرج منهـــا دٌم وحكمنـــا بـــأن هـــذا الـــدَم دُم حـــيٍض أو دُم نفـــاٍس فإننـــا نقـــول إن : املـــرأ

صومها حينئٍذ غُري صحيح فقد أفطرت بخروج هذا الدم الذي خرج منها ولـو كـان مـن غـري 

ه    . بغري قصٍد منهاقصٍد منها، الشك أ

ــة : ولكـــن إن حكمنـــا أن الـــدم دم استحاضـــة فنقـــول ــومها صـــحيح ألن املستحاضـ إن صـ

  . يصُح صومها وصالُهتا

ًضــا يف النفــاس فــإن  مــا يأخــُذ حكــم النفــاس وهــو الــدُم  وُهنــاكنفــاس  ُهنــاكومثلــُه يقــاُل أ

ـــاٍم أو يـــومني إذا رأت عالمـــ ة قبـــل الـــوالدِة بثالثـــة أ ات الـــوالدة، وســـبق الـــذي خيـــرُج مـــن املـــرأ

  . احلديُث عنها يف كتاب احليض

  

  



 

  

  

 

 

  ...............................................................  واملوت والردة

  : ، أي أن املوَت مفسٌد للصيام، وقولنا إنه مفسٌد للصيام له ثمرات"واملوُت ": قال

ناء اليوم فهل برأت ذمته أم ال؟  :الثمرُة األوىل   أن من كان عليه صوُم نذٍر ثم مات يف أ

فإنه ُيرشُع لوليه أن يصوم عنـه، وذلـك ألن الـويلَّ ال : مل تربأ ذمته، وبناًء عىل ذلك: نقول

من مـات وعليـه صـوٌم صـام عنـه «: يصوُم عن وليه إال صوم النذِر خاصة؛ فإن قول النبـي 

و داود»وليه   . هو يف النذِر خاصة :، قال أ

فال يصوُم الوُيل عن مواله إال يف النذر، وأما من كان عليه صوم فريضـٍة أو صـوم قضـاٍء 

  . أو صوم كفارٍة فال يصوُم الويل عنه إنام هو خاٌص بصوم النذر

  . أن املوت مبطٌل للصوم: أحكام ُأخرى تنبني عىل قضية وُهناك

فإنــه  –عيــاًذا بــاهللا  -يف هنــار رمضــان  ، أي أن مــن ارتــد عــن ديــن اهللا "والــردةُ ": قــال

: فلـو رجـع للـدين يف ذات اليـوم فنقـوُل : يفسُد صـومه بـل تفسـُد سـائر أعاملـه، وبنـاًء عـىل ذلـك

  . إن صومه باطٌل فيجب عليه قضاء هذا اليوم

به هلا وُهنا ة أ   : أن بعض الناِس أخطأ يف هذا الباب من جهتني: مسأ

ــه قــد ارتــَد،  :النــوع األول ٌس قهــري فــريى أ فــبعض النــاس عنــده وســواس بــل هــو وســوا

ــا  ن يقــول أ الكلمــة الفالنيــة  ُقلــتوهــذا كثــري يمــر عــّيل، كثــري مــا يمــر عــّيل يقــول بعــض اإلخــوا

  ! فهي ردة؟

الذي فيك ليس ردة وليس ُكفر، الذي فيك إنام هو مرٌض فإن الوسواس مـرض : أقول

ـَت غـُري مؤاخـٍذ عـىل مـا تفكـُر بـه وال : أهل العلم، قالوا كام قاله مجٌع من  الوسـواس مـرض، فأ

ك مريض وهذا وسواس   . ما تقول أل

اًســا  :النــوع الثــاين قــد توســعوا يف تكفــري  –عيــاًذا بــاهللاِ مــن فعلهــم ومــن اعتقــادهم  –أن ُأ

د ثبــت عــن املســلمني فيوزعــون التكفــَري بســائر األلفــاظ وبســائر الظنــون وبســائر األوهــام، وقــ

ه قال النبي    . »من قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحُدمها«: أ

  



 

   
 

 

  ................................والعزم عىل الفطر والرتدد فيه والقيء عمدا 

ــدٌد مـــــن  ــــه عـــ ــــب عليـ ـــري يرتتـ ـــٌف خطــ ــــه وصــ ــــف فإنـ ـــذا الوصـ ـــاط يف هــ ـــلم حيتــ ــــذلك املُســ ولـ

  . األحكام

  ، ما معنى هذا الكالم؟ " العزم عىل الفطر والرتدد فيه "ومن املفطرات : قال الشيخ

ــٌر فقـــد أفطـــر، هـــذا معنـــى  :النـــوع األول ـــه مفطـ نـــاء صـــومه أ يعنـــي أن املـــرء إذا جـــزَم يف أ

ه مفطر فيقول ه قد جزم أ ا مفطٌر اآلن، هذا ُيسمى العزم: العزم، يعني أ   . أ

ــوع الثــــاين ــــا صــــائٌم أم ليســــُت  :النــ ــل أ ــرء مــــرتدًدا، هــ ُيســــمى الــــرتدد، بمعنــــى أن يكــــون املــ

  بصائٍم؟ هل ُأفطُر أم ال ُأفطر؟ 

ع ــوا ــ ــول الــــرتدد أ ــان : نقــ ــإذا كــ ، فــ ـــًرا ـــًرا وبعضــــه ال يكــــوُن مفطـ ــبعُض الــــرتدِد يكــــوُن مفطـ فــ

سـت سأذهب للثالجة فإن وجدُت فيهـا طعاًمـا أفطـرُت وإال فل: الرتدد متعلًقا باملفطر، يقول

ه مفطر   . بمفطٍر، فهذا ليس تردًدا يف الفطِر وإنام تردٌد يف املفطر فهذا ال حيكُم بأ

ـه صـائم فهـو تـردٌد يف الوجـود ال تــردٌد  الـرتدد هـو الـذي يكـوُن شـاًكا أهـو اآلن ُمفطــر أم أ

ـــض  ــد يف بعــ ــوان جيـــ ـــض اإلخـــ ـــه، فيجـــــب أن تفـــــرق بـــــني هـــــذين األمـــــرين ألن بعــ ـــِق عليــ يف املعلــ

  . د ليس مفطر وبعضها مفطر بناًء عىل نوع الرتدد من حاٍل إىل حالالكتب أن الرتد

ــه قــال ــا ثبــت عــن النبــي  "والقــيُء عمــًدا": قــال مــن اســتقاء فعليــه القضــاء، ومــن «: أ

  . »ذرعه القيُء فال قضاء عليه

  :عندنا يف القيء مسائليعني أن املرَء يتعمُد أن يقيء، وركزوا معي،  ما معنى القيء؟

ة   :قالوا يتعمد القيء بصوركيف أن املرء يتعمُد القيء؟  :األوىل املسأ

إما بإدخاله إصبعه يف فمه .  

 أو بأن يعرص بطنه، بعض الناس يعرص بطنه .  

  ه إن رأى صـورًة ُمعينـة كالـدم مـثًال أو بأن يرى، بعض الناس وهذا كثري جًدا يعلم أ

  من قال ذلك؟  يقيء، فإن تعمد النظر إىل الدِم ليقيء فقد أفطر،

  



 

  

  

 

 

...............................................................................  

أي  »اســتقاء«، وهــذه دليــل عــىل الفعــل منــه، »مــن اســتقاء فعليــه القضــاء «: يقولـه نبينــا 

  . استفعل هذا اليشء فهو بطلٍب منه حينئذٍ 

ة الثانيـــة ــه مـــن غـــري قصـــد إمـــا  "ومـــن زرعـــه القـــيء": قـــال :املســـأ أي أن القـــيء خـــرج منـ

ـــه تفكـــَر يف يشٍء فـــالتفكُر لـــيس بـــأمرك، أو كـــان بـــالنظرِة األوىل ملـــن كـــان ينظـــر ليشـــٍء  بســـبب أ

ة القـيء متـى : ُكرًها، أو غلبته نفسه فقاء، فنقول ال يشء عليك وصوُمَك صحيح، هذه مسأ

ينا؟    تأ

مـــن رمضـــان الـــذي مل يعتـــد عـــىل  أغلـــب الســـؤال فيهـــا يف أول يـــوم مـــن رمضـــان، أول يـــوم

ت مفطـر : الصيام فإنه جيُد تعًبا يف نفسه وجيُد مشقًة فلربام تقيء، فنقول إن تعمدَت القيء فأ

فتقيضــ هــذا اليــوم، وإن مل تتعمــد القــيَء بــل خــرج القــيُء وحــده بســبب تعبــك أو بســبب ميشــ 

  . ونحو ذلك فال يشء عليك وصومك صحيح

  طيب، الذي يتعب يف أول يوم من رمضان تعًبا شديًدا هل جيوُز له أن يتعمد القيء؟ 

ع منها: نقول وا   : نعم، ألن املرض ثالثة أ

مـــا كـــان املـــرُض فيـــه مشـــقته خارجـــة عـــن العـــادة، كلـــام كـــان التعـــب شـــديد جـــًدا جـــًدا لـــك 

ز ليس من بـاب ا السـتحباب، حتى خرجت عن العادة جاوز لك الفطر، جيوز من باب اجلوا

ــٌب مؤقــــت،  ــام هــــو تعــ ــ بــــك إنــ ــان الصــــوم يرضــــ، وهــــذا ال يرضــ ــى يكــــون؟ إذا كــ ــتحباب متــ االســ

  . تكلمنا عن احلمى قبل قليل والصداع

ة الثالثة   متى نحكُم بأن القيء خرج؟ : املسأ

ء كـان طعاًمـا أو عصـارًة إذا خـرج للظـاهر، ومـا ضـابُط : نقول إذا خرج مـا يف املعـدة سـوا

ف جتويفهام من الظاهر، فلو خرج القيُء إىل : العلامء يقولون الظاهِر والباطن؟ إن الفَم واأل

ــرج  ـــم خـــ ــريء ثـــــم إىل الفــــم ثــ ـــرج إىل املـــ ــزل مل تفطـــــر، إذا خـ ـــل أن يصـــــل إىل الفــــم نـــ ـــريء وقبــ املـ

  .أفطرت

  



 

   
 

 

  ......................................................... واالحتقان من الدبر

إذا وصلت إىل املريء ثم إىل الفم ثم ابتلعته بقصٍد أو بدون قصد فقد أفطرت كـذلك؛  

  . ألن الفم من اخلارج فمن وجد طعم القيء يف فمه فقد أفطر إذا كان بتعمد، بدون تعمد ال

ة األخرية ه مفسٌد ال فرق بني قليله وكثريه، بخالف  :املسأ أن القيء يف باب الصوم أل

ضــوء ال يــنقض القــيء الوضــوء إال أن يكــون كثــًريا ملــئ الفــم، وأمــا مــا دون الوضــوء فــإن الو

ملـئ الفــم فـال يــنقض وهــو القلـس، قالــه الصـحابة، فــالقلُس ال يــنقض الوضـوء، لكــن القلــَس 

  . »من استقاء فعليه القضاء«: يفسُد الصوم؛ ألن احلديَث مطلق حيُث قال النبي 

ُد بـــه احلقنـــة وهـــو جعـــل يشء عـــن طريـــق االحتقـــان  "واالحتقـــان مـــن الـــدبر  ": قـــال املـــرا

د هبا اإلبرة، اإلبرة هذه ال ُتسمى حقنة عنـد األوائـل، وقـد جـاء عـن عـيل   الدبر وليس املرا

ــه  ــي يعتــــرب فيــ ــل دواٍء يعنــ ــا دواء، وكــ ــة ألهنــ هــــة االحتقــــان، ومحلهــــا فقهاؤنــــا عــــىل غــــري حاجــ كرا

  . ره احلقنةاحلاجة فعند احلاجة جتوز احلقنة، وأما من غري حاجة فتك

ا احلقنة ما هي؟ التحاميل الرشجية ُتسمى حقنة، التحاميل الرشجية هذه هي احلقنة، إذً 

ـــون ــامء يقولــ ــــوم، العلـــ ــد الصـ ــــثًال عنـــ ـــاء مـ ــ ــــر كا ــيئًا آخـ ـــد يـــــدخُل شـــ ــي قــ ــ ـــاس يعنـ ــــُض النــ إن : بعـ

ــا دام صــــائًام فهــــو  ــريه مــ ــل دواًء أو غــ ـــاًء أو أدخــ ــًدا فمــــن أدخــــل مـ االحتقــــان مفطــــر إذا كــــان عمــ

اذا؟    مفطر، 

االحتقان ينقُل اليشء إىل األمعاء واألمعاء جوف بل هو أقوى يف امتصاص ألن 

الغذاء من املعدة، فمبارشًة يصل إىل املعدة، ولذلك الطفل إذا كانت فيه حرارة فيُعطى 

التحميل أرسع يف خفض احلرارة من الدواء الذي ُيرشب، فدل ذلك عىل أن اجلسَد 

  . أن احلقنة مفطرٌة مطلًقا يستحيُل فيه ما احتقنه، فدلنا ذلك عىل

ُد باحلقنة يف الفقهإذً  ما يدخُل من طريق الُدبر جامًدا : ا احلقنة ليس املراُد هبا اإلبرة، املرا

  . أو سائًال 

  

  



 

  

  

 

 

  ...ااحلجامة خاصة حامجا كان أو حمجومً  :التاسع ،وبلع النخامة اذا وصلت إىل الفم

ـــيخ ـــول الشــ ـــن املفطـــــرات : يقـ ـــع النخامـــــِة أو  "ت إىل الفـــــمبلـــــع النخامـــــة إذا وصـــــل"ومــ بلــ

ـف  النخاعة، النخامُة هي التي خترج من الصدر وُتسمى بلغًام، والنخاعـُة التـي ختـرُج مـن األ

فية أو يسموها من الدماغ هذه نخاعٌة وهذه نخامة   . من اجليوب األ

ــارشًة كســــائر إفــــرازات  ــق ونزلــــت مبــ ــة إذا كانــــت يف احللــــق أو مــــن احللــ النخامــــة والنخاعــ

ــف  نــا األ إن الفــم حكمــه حكــُم  ُقلنــافــال تفطــر، وإنــام تفطــر إذا نزلــت واجتمعــت يف الفــم؛ أل

 ": اخلارج، فحينئٍذ كأهنا خرجت ثم ابتلعتها فتكون حكمهـا حكـم األكـل، وهـذا معنـى قولـه

  . "وبلع النخامة اذا وصلت إىل الفم 

فــه إفــرازات ثــم تصــُل إىل حلقــه جيــُد  بعــُض اإلخــوان يســمُع هــذا الكــالم ثــم خيــرُج مــن أ

ــول ــه، نقــ ــا يف حلقــ ــة : طعمهــ فيــ ــن اجليــــوب األ ــإنام نزلــــت مــ ــم، فــ ــا مل تصــــل إىل الفــ ال تفطــــر ألهنــ

وبلــع النخامــة اذا وصــلت إىل  "مبــارشة إىل احللــق فنزلــت فلــم تفطــر، واملصــنف منــاذا يقــول؟ 

ــرق بــــني وصــــوهلا للفــــم  ، لــــيس احللــــق"الفــــم  ــا وإنــــام وصــــوهلا إىل الفــــم، وانتبــــه الفــ لــــيس ذوقهــ

  . ووصوهلا للحق، ألهنا أساًسا يف اجلوف ومل خترج إىل الظاهر

لــيس يف نفيســ منهــا يشء، قــد ور : ، قــال اإلمــاُم أمحــد"احلجامــة"ومــن املفطــرات : يقــول

ـه  مجـعٌ  ستة أحاديث أصحها حـديث ثوبـان، ثبـت عـن النبـي  عن النبي  مـن األحاديـث أ

، ومل يثبت أن حديًثا نسخ هذا هذه األحاديث، فدلنا ذلك "أفطر احلاجم واملحجوم": يقول

  . عىل أن احلجامة مفطرة

واحلجامُة خاصة، يدلنا عىل أن العلَة يف أن احلجامَة مفطرٌة التعبـد، أي : وقول املصنف

بــالتفطري بـام خــرج  حكــم النبـي  اوُهنـأن التعبـَد فيهـا ألن األصــل أن الـذي ُيفطــر مـا يــدخل، 

  . وهو الدم

  :فإن فعله هذا مفطر، انظروا معي اأو ُيسمى حمجومً  اكُل من كان ُيسمى حامجً  اإذً 

 أفطر احلاجم واملحجوم: لو أن امرًئ حجم آخر بفمه وخرج دٌم كثري، نقول.  

  



 

   
 

 

ُل  :العارش ر النظر ال بنظرة وال بالتفكر واالحتالم وال باملذي إنزا   ...املني بتكرا

  ه حجمـه بفمـه وخـرج بـدل احلجامـة دم قليـل بـدل الـدم الكثـري خـرج دم طيب، لو أ

ـــه يصـــدُق عليـــه قـــول النبـــي  أفطـــر احلـــاجم واملحجـــوم، وهـــذا  قليـــل، ُيفطـــر أم ال؟ يفطـــر أل

  . يشمُل كَل حاجٍم وحمجوم

 ــةالصـــورة ــفط، املحجــــوم  :الثالثــ ــة أو بالشــ ــا كهربائيــ ــــة إمــ ــَر بآ لــــو أن امــــرًئ حجــــم آخــ

واحلـاجُم يفطـُر كـذلك؛ ألن العلـة تعبديـة وليسـت ُمعللـة، إذ لـو مل يـرد  يفطر حلـديث النبـي 

  . هذا احلديث لُقلنا إن احلجامة ال تفطر ألن األصل يف التفطري ما دخل ال ما خرج

فــإن مــن تــربَع بالــدم ومــن ســحب الــدم  ُهنــااعــدة الفقهــاء طيــب، الــذي يتــربُع بالــدم عــىل ق

ما قال كل خروج دم مفطـر، والنبـي  وهو املمرض أو املمرضة ال يفطر بذلك؛ ألن النبي 

 ــال ــٍة أرادهـــا الشـــارع تعبديـــة ُتســـمى إذً ، »أفطـــر احلـــاجم واملحجـــوم«: فصـــيح، وإنـــام قـ ا لعلـ

  . علِل ال باحلكمتعبدية نتلمُس حكمة ال علة، واألحكاُم تناُط بال

حكمـــًة لضـــعف البـــدن، ضـــعف بـــدن الـــذي ُيشـــفُط منـــه الـــدم، واحلكمـــُة يف مـــص : نقـــول

ــه مظنــٌة لوصــوِل الــدِم إىل جوفــه، وُنزلــت املظنــُة منزلــة املئنــِة وإن مل يمــص دًمــا فحينئــٍذ  الــدِم أ

  . يكون قد أفطر يف احلالني

ت : يقــول الشــيخ رمحــُة اهللاِ عليــه ُل "إن مــن املفطــرا ، واملقصــود بــإنزال املنــي، "املنــيإنــزا

املنـي الـذي خيـرُج دفًقــا بلـذة؛ ألن املنـي خيتلــُف عـن املـذي، املـذي رقيــق، واملنـي غلـيط، نحــُن 

  .نتكلم عن املني

  :عندنا منٌي وعندنا مذي، الفرُق بينها فرٌق كثري جًدا يف باب الصوم ويف غريه

  ه أصُل خلقة اآلدمي، وكان النبـي ُيصـيل ويف ثوبـه منيـه، ويف ثوبـه  فاملني طاهٌر أل

ردأه، فـدل  ولو كان نجًسـا لغسـله أو خللـع النبـي  »فكنُت أحكه«: ماُء زوجه، تقوُل عائشة

ه طاهر، هو طاهر، املنُي طاهر   .املذُي نجس . عىل أ

  املنُي يوجُب اُلغسَل . املذُي يوجُب الوضوء .  

  



 

  

  

 

 

..............................................................................  

 املنـــُي لـــيس بـــنجٍس ولـــذلك فـــال اســـتنجاء فيـــه  .  املـــذُي يوجـــُب غســـَل الـــذكِر كـــامًال

ثيني اخلىص، هذا يف باب الطهارة ُد باألُ ثيني، واملرا   . واألُ

 ًضا من باب الطهارة املذي نجٌس لكن نجاسته عىل الرواية الثانية  . املنُي طاهرٌ : أ

  .خمففة حلديث عيل 

عندنا يشء يشبه املني يف شكله ولكنه ال خيـرُج دفًقـا بلـذة ونسـميه الـودي، الـودي خيـرُج 

مــن الرجــل إذا محــل شــيئًا ثقــيًال أو يف الــربد الشــديد ونحــو ذلــك، الــودي حكمــه حكــم البــول 

ه بول   . كأ

ـــزل املنــي": ُهنــاا قــول املصــنف إذً  ، أي صــفُة املنــي لكـــي نخــرج املــذي، وخــرج دفًقـــا "أ

  . إذا فضخت فاغتسل وإال فال تغتسل: بلذة، كام قال عيل 

د بــــاملني إذً  ــرا ـــاا املــ ـــا : ُهنـ ــوم، مـ ــد الصــ ـــي يفســ ج املنـ ــرا ــا بلــــذة، تعمــــد إخــ ــرج دفًقــ ـــذي خــ الـ

، »وشهوته ألجيل يدُع طعامه: إال الصوم فإنه يل«: قال اهللا  قول النبي : الدليل؟ قالوا 

ــ بـــإنزال املنـــي، إنـــزال  يـــدُع الطعـــام والشـــهوة، والُكـــل يعلـــم أن الشـــهوَة ُتقىضـــ بـــاجلامِع وُتقىضـ

  . املني ُيقيض الشهوة، فدل ذلك عىل أن إنزال املنِي مفسٌد للصوم

وقد ُحكي اإلمجاع املتقدم إىل القرن الثالث اهلجري مل ُيعرف خالف بني أهـل العلـم أن 

ج ا ، تعمــد إخــرا ، كيــف يكــون إذً ملنــي يف هنــار الصــوم يكــوُن مفطــًرا ا إنــزال املنــي يكــون مفطــًرا

زل مبـارشًة مل يفسـد "بتكـرار النظـر": إنزال املني؟ قـال ، يعنـي لـو أن املـرَء رأى ليشـٍء ُيثـريه فـأ

: صــومه، لكــن لــو كــرر النظــر، يعنــي نظــره أكثــر مــن مــرة فإنــه حينئــٍذ يفســُد صــومه، وهــذا قولــه

ر النظ" ه يستطيع التحكم بالنظر "ربتكرا   . أل

ر النظر ال بنظرة وال بالتفكر  "، "ال بنظرةٍ ": قال لو أن امرًئ تفكر فنزل منه مني  "بتكرا

  . ، أي كذلك االحتالم ال يفسد الصوُم به"وال باالحتالم"يف هنار رمضان مل يفسد، 

  

  



 

   
 

 

الثاين  ،خروج املني واملذي بتقبيل أو ملس أو استمناء أو مبارشة دون الفرج :احلادي عرش

  .................عرش ما وصل إىل اجلوف أو احللقأو الدماغ من مائع وغريه فيفطر

ظــر معــي"وال باملــذي": قــال لــيس معنــاه أن املــذَي ال  "وال باملــذي": قــول املصــنف: ، أ

نــي تعمــد إخراجــه يفســد إذا كــان بــامرشٍة كاالســتمناء أو كــان أن امل: يفســُد الصــوم وإنــام معنــاه

ِر نظر، وأما إن كان بتفكر فال ُيفسد   . بتكرا

ر النظر فال يفسُد الصوم باملذي   . أما املذي فيفسُد إذا كان باملبارشة، وأما إذا كان بتكرا

  : ُأعيدها مرة ثانية برسعة

ٍة أو باستمناٍء بيده فسد  املني إذا خرج من الشخص قصًدا إن كان بسبب مبارشٍة ملرأ

ــومه، يعنــــي يفســــد  ــان بتفكــــٍر مل يفســــد صــ ــومه، وإن كــ ــٍر فســــد صــ ر نظــ ــرا ــان بتكــ صــــومه، وإن كــ

  . بسببني دون الثالث

يفســـد بســـبب واحـــد فقـــط وهـــو باملبـــارشِة ونحوهـــا أو مـــا يقـــوم مقامهـــا فيفســـد  املـــذي

ه من قضاء الوتر، وأما النظر من كرر النظر فأمـذى فقـط مل يفسـد صـومه، الصوم حينذاك أل

ــاذا؟ ألن اإلمــذاء أحياًنــا قــد خيــرج مــن نظــرة واحــدة، يكــون قــد يعنــي يتــأخر خروجــه بعــض 

ُكنـــُت رجـــًال مـــذاًء، : اليشـــء، فهـــو قـــد يكـــون قـــد خـــرج مـــن األوىل، وهـــذا معنـــى قـــول عـــيل 

  . رج مبارشًة عند الشهوةفاملذي قد يتأخر بخالف املني فإنه خي

نعــم، هــذا الكــالم الــذي ذكرتــه لكــم قبــل قليــل بنفســه املفهــوم الســابق، أن خــروج املنــي 

يكون مفسًدا إذا كان بتقبيـٍل أو ملـٍس أو اسـتمناٍء أو أو مبـارشٍة دون الفـرج وهـو الـذي ُيسـمى 

تمناء أو املبـارشة باملبارشة، وكذلك املذي إذا كـان باملبـارشة وهـو التقبيـل أو اللمـس أو االسـ

  . دون الفرج

بدأ يتكلم املنصف وهو املوضوع املهم وهو أهم املفطرات وهو األكل والرشب، وقد 

ــال اهللا  ـــَن {: قــ ـــْيِط األَْســــَوِد ِمـ ــَن اْخلَـ ــ ــَيُض ِم ْــ ــــْيُط األَ َ َلُكــــُم اْخلَ ـــنيَّ ــى َيَتَبـ ــ ــــوا َحتَّ ُب ــوا َواْرشَ َوُكُلــ

  ]١٨٧:البقرة[}اْلَفْجرِ 

  



 

  

  

 

 

ما وصل إىل دماغه أو داوى اجلائفة فوصل إىل جوفه أو اكتحل بام علم إن قطر يف اذنه 

وصوله إىل حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل 

  ....................................................................... إىل بني شفتيه

ـــه حيـــرُم عـــىل وحتـــى النتهـــاء الغايـــة يـــدل عـــىل ـــا بعـــدها، فـــدل عـــىل أ  أن مـــا قبلهـــا خمـــالٌف 

  . الصائِم أن يأكَل وأن يرشَب يف هناِر رمضان

  : األكل والرشب ينقسُم إىل قسمني

  . دخوله إىل جوٍف يستحيُل فيه الطعام، يستحيل من باب اإلحالة :القسم األول

ــــاين ـــم الثــ ـــا :والقســـ ــه الطعـــ ــتحيل فيــــ ــ ــوٍف ال يســ ــ ـــوُل يشٍء إىل جــ ـــاء دخـــ ــ ـــة الفقهـ م، هــــــذه لغـــ

  . وسأقوهلا بلغتنا املعارصة

دخـــوُل يشٍء إىل جـــوٍف يســـتحيُل فيـــه الطعـــام، يســـتحيل يعنـــي ينهضـــم فيـــه : النـــوُع األول

  . الطعام

، اجلهـــاز اهلضـــمي هـــو الـــذي إذً  ا فكـــُل يشٍء يصـــُل إىل اجلهـــاز اهلضـــمي فإنـــه يكـــوُن مفطـــًرا

الـــذي اختلـــف بيننـــا مـــا هـــو األســـلوب  اجلـــوف الـــذي يســـتحيُل فيـــه الطعـــام،: ُيســـميه القـــدامى

ــة،  ــبُح إذً واللغــ ـــا، ويصــ ــبُح مائًعـ ــتحيل ويصــ ـــام، الطعــــام إذا دخــــل إىل معــــدتك يســ ــُل الطعـ ا حييــ

  . يمتصه اجلسُم بعد ذلك

ا هـذا اجلـوف الـذي يســتحيُل فيـه الطعـام كـُل يشٍء يــدخُل إليـه مفطـر، كـُل يشء ُمغــذي إذً 

  :من أمثلِة ذلكو يابس، أو غري ُمغذي، حلاجة أو لغِري حاجة، مائع أ

  أفطرمن أدخَل جلوفه طعاًما أكل طعاًما أو رشَب ماًء.  

  أفطرمن أدخَل إىل جوفِه دواًء أكل حبًة.  

  أفطرمن أدخل إىل جوفه حىص ابتلع حىص متعمًدا.  

  ،ــه ــق فهمــ ـــائًام وأدخــــل إىل جوفــــه منظــــاًرا طبًيــــا عــــن طريــ ؛ ألن هــــذا أفطــــرمــــن كــــان صـ

اجلــوف الــذي يســتحيُل عنــده الطعــم هــو اجلهــاز اهلضــمي لــه ثالثــُة مــداخل، كــُل مــا دخــل مــن 

ف والُدُبر: طريقها فإنه مفطر ُمغٍذ أو غري مغذي، وهو   . الفم واأل



 

   
 

 

  ....................اكرهً ا أو مُ ا من مجيع املفطرات ناسيً وال يفطر إن فعل شيئً 

اجلـوف الـذي يسـتحيُل بـه الطعـام وهـو اجلهـاز اهلضـمي وهـذا ُيسـمى : اجلوف األول اإذً 

ه ُمغذي ألن هذا ُيسمى أكل حتى ولو مل يكن مغذًيا   . أكًال ورشًبا أل

األُذن ومثـل العـني : قـالوا : اجلوف الذي ال يستحيُل فيه الطعام بذاته، مثـل :النوع الثاين

  . ، وهكذا"إذا داوى جائفةً ": ك جرح، وعرب عنه املصنفُهناومثل اجلروح إذا كان 

إن ما كان يدخُل اجلوف من غري هذه الطرق الثالثة التـي قلناهـا قبـل قليـل، فـال : فنقول

  .ُيفطر إال أن يكون مغذًيا، البد أن يكوَن مغذًيا

سـولني مـثًال قبـل اإلفطـار بنصـف : وبناًء عىل ذلك رة دواٍء كاأل ظروا معي، من أخذ أ أ

ــه دخــل مــن غــِري حملــه املُعتــادال ُيفطــ: ســاعة، نقــول ــف، وإنــام دخــل مــن حمــل : ر؛ أل الفــم واأل

  . غري ُمعتاد فال ُيفطر إال أن يكوَن مغذًيا، البد أن يكون مغذًيا

الرجـــل الـــذي يأخـــُذ مغـــٍذ، كـــان فيـــه تعـــب يف جســـده وأعطـــاه الطبيـــب مغـــذي، جلوكـــوز 

ــــثًال، نقـــــول ــــدن فحصـــــل : مـ ــوي البـ ــــذي ُيقـــ ــذا املُغـ ــذلك ألن هـــ ــر بـــ ـــل ُيفطـــ ــل باألكــ ــ ــــا حيصـ ـــه مـ لــ

  . والرشب

رتــه فأكــل حبــَة حــرارة، ُيفطــر أم ال ُيفطــر؟ ُيفطــر، لكــن لــو  رجــٌل فيــه حــرارة ارتفعــت حرا

ــاع يف  ــتخفض احلــــرارة، ُتبــ ــم فــ ــرأس فيمتصــــها اجلســ ــىل الــ ـــي ُجتعــــل عــ ــقة التـ ــَل هــــذه الالصــ جعــ

ه ال ُيفطر   . الصيدليات، ُيفطر أم ال؟ عىل الصحيح أ

ـــدة هـــــذا ال ـــص قاعــ ـــذا هـــــو ملخــ ـــض هــ ـــه يف بعـــــض املســـــائل بعــ ــنف لــ ــان املصـــ بـــــاب وإن كـــ

  . اجلزئيات لعلنا نرجع هلا يف غري هذا اليوم

فإنـه ال يفطـر؛  "إن من فعَل شـيئًا مـن املفطـرات السـابقة ناسـًيا أو ُمكرًهـا": يقول الشيخ

، وهذا »من أكل ناسًيا فإنام أطعمه اهللا وأسقاه«، »إنام أطعمه اهللا وأسقاه«: قال ألن النبي 

مطلـــق ال يفـــرق بـــني الفـــرض  يشـــمُل الفـــرَض والنافلـــة مًعـــا ال فـــرق بيـــنهام، فحـــديث النبـــي 

  . والنافلة

  



 

  

  

 

 

  .وال أن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغري قصده وال إن مجع ريقه فابتلعه

  ................................ومن جامع هنار رمضان يف قبل أو دبر  :فصٌل 

أن املُكـره ال : ومثله املُكره ألن القاعدة عنـد الُعلـامء أن املُكـره ال نيـة لـه، كـذا يقـول: قال

  ال فعل له، وبني ال نية له؟ : نية له، بل له فعل، أن املُكره ال نية له، ما الفرق بني قولنا

لــف مــاًال  نــا نعتــُرب فعلــه فــيام ال تشــرتُط فيــه النيــة كــاإلتالف، فلــو أن ُمكرًهــا أ لغــريه ومل  أ

يمكـــن نســـبة الضـــامِن للُمكـــرِه فيجـــب عـــىل املُكـــره حينئـــٍذ الضـــامن الجـــتامع املتســـبب واملبـــارش 

  . فيكون املُكره متسبًبا، فحكمنا يف صحة فعله يف بعض الصور، لكن نيته ملغية

وكــُل فعــٍل يشــرتُط تعليقــه عــىل النيــة كالعمديــة واإلفطــار ونحــو ذلــك مــن العبــادات فــإن 

  . صُح أفعاله املعلقُة عىل النيةاملُكره ال ت

أو الذباُب بغري قصده، وال إن مجع ريقه "، واضح هذا، "وال إن دخل غباٌر حلقه": قال

ُيكــره، : ، لــو أن امــرًئ مجــع ريقــه الــذي يف فيــه ولــو قصــًدا وابتلعــه ال يفطــر لكنــه يقــول"فابتلعــه

ـاذا قـالوا  عـاًة خلـالِف ب: ُيكـره لكنـه لـيس بمفطــر،  عــض الفقهـاء كأصـحاب اإلمــام ُيكــره؟ مرا

هة ك ُقلنا بالكرا عاًة ملذهب أو   . أيب حنيفة فإنه عندهم يفطر، ولذلك فإن مرا

ـــه مل خيـــرج يشء مـــن خـــارج اجلســـد بـــل هـــو مـــن اجلســـِد نفســـه  ـــاذا؟ أل ـــا نقـــل إنـــه ُيفطـــر 

  . ونزل، والعادة أن الريَق ُيبتلع، فام دام قليله ال يفطر فكثريه تبًعا إذا مجعه

  . التفطُري باجلامع وهو من أشدها إثًام : أ يف هذا الفصل يتكلم عن املفطر األخري وهوبد

ِت إثًام، من أفطـر هنـار  املفطر األخري من املفطرات وهو اجلامع، واجلامع هو أشُد املفطرا

ـــى كبـــرية مـــن الكبـــائر، وأشـــُد منهـــا إثـــًام إذا أفطـــر بـــاجلامع،  مـــا الـــدليُل رمضـــان مـــن غـــري عـــذر أ

  عليه؟ 

ــى النبــي  يــا رســول اهللا هلكــُت، هلكــُت، فــام قــال هلكــُت إال ليشــٍء : فقــال أن رجــًال أ

  . خطري

  . وقعُت عىل أهيل يف هنار رمضان: قال. »ما فعلت؟«: قال

  



 

   
 

 

ـــ ــه القضـــاء ا كـــان أو ناســـيً ولـــو مليـــت أو هبيمـــة يف حالـــة يلزمـــه فيهـــا االمســـاك مكرًه ا لزمـ

  .......................................................................... والكفارة

فدل ذلك عىل أن اجلـامع يف هنـار رمضـان كبـريٌة مـن كبـائر الـذنوب، كبـرية ال جيـوز للمـرء 

ومــن جــامع هنــار رمضــان يف قبــل أو  ": أن ُجيــامع زوجــه بنهــار رمضــان، ولــذلك يقــول الشــيخ

اذا؟ ألن بعـض "دبر  م، وُيسـمى اللوطيـة الُصـغرى، ومل ،  النـاس، طبًعـا اجلـامع يف الـدبر حـرا

م وُيسمى اللوطية الُصغرى وفيه التعذير احه، فهو حرا   . يثبت أن أحًدا من أهل العلم أ

بــل حتــى : ولكــن بعــُض النــاس جلهلــه يظــُن أن الــذي ُيفطــر هــو الــوطُئ مــن الُقبــل، نقــول

، وضـابط ا جلـامع هـو تغييـُب حشـفٍة، إذا غابـت حشـفة الرجـل فإنـه من الُدُبر فإنه يكوُن مفطًرا

  . يكون حينئٍذ أفطر ووجب عليه الغسل

وأمــا إذا مل ُتغيـــب احلشـــفة فإنـــه مل جيـــب عليـــه الغســل وإنـــام وجـــب عليـــه الوضـــوء فقـــط ومل 

  .يفسد صومه إال باإلنزال

يف  ": ، هــذا واضــح مــن بــاب النــدرة ذكرهــا املصــنف، قــال"ولــو مليــت أو هبيمــة  ": قــال

  ما قصده؟  "يف حالة يلزمه فيها االمساك  ": ، قوله"حالة يلزمه فيها االمساك 

ن   : قصده أمرا

  .أن يكوَن قد وجب عليه الصوم ابتداًء فهو صائمٌ  :األمر األول

ــر الثـــاين ــي أرودناهـــا  :األمـ ة التـ ــأ ــره، املسـ ــار ولزمـــه يف آخـ ـــيح لـــه الفطـــُر يف أول النهـ أو ُأ

نائهــا، فلــو كــان مريًضــا ثــم : ُقلنــايعنــي قبــل الصــالة عنــدما  مــن أصــبح مــن أهــل الوجــوب يف أ

ناء النهار حيرُم عليه اجلامع وهكذا   . شفي يف أ

ــاذا مل يفرقــوا بــني النــايس "لزمــه القضــاء والكفــارة"ال فــرق،  "ُمكرًهــا أو ناســًيا": قــال  ،

  وغريه؟ 

ــر األول ــالوا األمــ ــامع فــــاجلامع مــــن أفعــــال املشــــاركة فيهــــا : قــ ــايس ال يتصــــور يف اجلــ ألن النــ

  . اثنان فإن نيس املرُء ذكرته زوجته هذا من جهة

  



 

  

  

 

 

رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام  والكفارة عتُق  ،وكذا من جومع إن طاوع غري جاهل وناس

  ...............................شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا

ه : قــال أن ذلــك الرجــل الــذي جــاء للنبــي : واألمــر الثــاين وقعــُت عــىل امرئتــي ومل يســأ

ـه مفسـٌد لصـوم  النبي  ويستفصل منـه، هـل كـان ناسـيًا؟ هـل كـان ُمكرًهـا؟ فـدل ذلـك عـىل أ

  . الرجل واملرأة

وأمـا  والكفارة جتُب عىل الرجِل ولو كان ُمكرًها ألن اإلكـراه ال يتصـور يف حـق الرجـل،

ة إن كانت ُمكرهة فيفسُد صومها وال كفارة عليها، ولذلك قال أي لزم الرجَل  "لزمه": املرأ

  . القضاء والكفارة

ة إذا جومعت إن طاوعت فإن عليها الكفـارَة وعليهـا القضـاء، وأمـا : يقول وكذلك املرأ

  .م، وتقد"غري جاهٍل وناسٍ ": إن كانت مكرهًة فعليها القضاُء دون الكفارة، قال

أعتــق «: يف الرجــل الــذي جــامع زوجتــه وهــو صــائم، قــال لــه النبــي  جــاء عــن النبــي 

ه جيـب االنتقـاُل للثـاين عنـد العجـِز »فصم شهرينِ : ال أجد، قال: رقبة، قال ، فدل ذلك عىل أ

ــه عقبهـــا بالفــاء فــدل عـــىل الرتتيــب،  وهــل أوقعنـــي يف ذلــك إال الصـــوم؟ : قـــال«عــن األول أل

سنتكلم عنه  »ما بني البتيها أفقُر مني، فجاء طعاٌم للنبي : فأطعم ستني مسكينًا، قال: قال

  . بعد قليل

هذا يدلنا عىل أن من جامع زوجته يف هنار رمضان وقد لزمه الصوم أو اإلمساك فنقول 

ال توجـد : كـام ُقلـُت لكـم بـدرس األمـس حينئـٍذ جيـُب عليـه أن ُيعتـق رقبـة إن وجـدت، والرقبـةُ 

اآلن، ال يوجـــُد عـــىل وجـــه املعمـــورة رقبـــٌة ســـبُب رقهـــا صـــحيح، قـــد توجـــد رقـــاب لكـــن ســـبب 

  . الرق غري صحيح، إما رسقة أو بيع ونحو ذلك وهذا سبب الرق غري صحيح فال ُجيزئ

ن ا فيجب االنتقال لبدله، وبدله هو صيام شهرين متتـابعني، فيجـُب أن يكـون إذً  الشـهرا

  .ممتابعني

  

  



 

   
 

 

................................................................................  

تان   : عندنا مسأ

ة األوىل ـه لـو قطعهـا يوًمـا واحـًدا مـن غـري عـذر فإنـه قـد  :املسأ ه جيُب التتـابع، بمعنـى أ أ

ـــٍر  ــا بفطـ ــإن قطعهــ ــرى، طيــــب، فــ ــهرين مــــرًة ُأخــ ــذين الشــ ــُب عليــــه أن ُيعيــــد هــ ـــابع فيجــ بطــــل التتـ

ـــام الترشـــيق؟ نقـــول جيـــُب عليـــك الفطـــر لكـــن تقيضـــ هـــذه : واجـــب كـــالفطر يف يـــوم العيـــد أو أ

ام بعد متام الشهرين متاًما، ـام التـي أفطرهتـا  األ عندما ينتهي الشهران أول يوم بعـد تقيضـ األ

  . ألجل عيٍد ونحوه

ــيح لــه الفطــر مــثًال ألجــِل املــرض أو ألجــل  نــاء الشــهرين؟ كــأن ُأ ــيح لــه الفطــر يف أ فــإن ُأ

جيوُز لك الفطر، لكن تقضيها مبارشًة بعد متاِم الشـهرين املتتـابعني، فـإن وافـق : السفر؟ نقول

يصــوُم شـعبان ويصــوُم رمضــان، : واجـب، يعنــي بـدأ الصــيام يف شــعبان؟ نقـول الشـهران شــهرٌ 

ورمضــان يصــوُمه كــامًال وال جيزئــه عــن التتــابع ويصــوُم بــدًال منــه شــوال ثــم يقيضــ بعــد شــوال 

ة األوىل ه يوم عيد الفطر الذي جيُب فطره، هذه املسأ   .يوم من ذي احلجة أل

ة الثانية   ما معنى شهرين متتابعني؟ : املسأ

  هلا حالتان؟ : نقول

أن يبتدئ الصوم من أول الشهر اهلجري، فحينئٍذ إذا انتهـى الشـهُر الثـاين  :احلالة األوىل

  . ُيفطر ولو كان الشهران ناقصني

نئٍذ أن يبتدئ يف غري أول الشهر كاليوم الثاين إىل آخر يوم من الشهر، فحي :احلالة الثانية

  .جيُب عليه أن يوم ستني يوًما متتابعة

ــه  ــم ســــتني مســــكينًا، وكــــل مســــكني ُيطعمــ ــه أن يطعــ ــتطع، فيجــــب عليــ ــد أو مل يســ ــإن مل جيــ فــ

ــن ُبــــر، الســــتون  ــر، مــــد مــ ــن ُبــ ــًدا مــ ــن طعــــام أو مــ ــــر، نصــــف صــــاٍع مــ ــن ُب ــَف صــــاع، أو مــــًدا مــ نصــ

زئ أن ُيطعـــَم ثالثـــون ال جيـــزُئ أن ُيطعـــَم واحـــٌد ســـتني طعمـــًة، وال جيـــ: مســـكني، يقـــول العلـــامء

، وكــُل فقــٍري ُيعطيــه كيلــوا ونصــف مــن األرز أو مــن  طعمتــني، جيــب أن يبحــث عــن ســتني فقــًريا

  . الُرب أو من الشعري أو التمر، الُرب نصُف ذلك



 

  

  

 

 

  ............................... فإن مل جيد سقطت بخالف غريها منالكفارات

ــتني؛ أل ــان »ســــتني«: قــــال ن النبــــي جيــــب أن يبحــــث عــــن ســــتني، املقصــــود الســ ــو كــ ، ولــ

ــة  يقصـــُد الطعـــام لقـــال أطعـــم مقـــدار كـــذا، والنبـــي  بليـــغ، فـــام تكلـــَم أحـــٌد مـــن اخللـــق بالعربيـ

، فاملقصــود بالســتني هــذا مقصــوده ألجــل أن تــدوَر عــىل البيــوت وتتعــب لــيس أفصــح منــه 

ـــتني  ــد الســ ــى جتـــ ــدور، تـــــدور حتـــ ـــدور، تـــ ـــث عـــــن ســـــتني واحـــــد، تــ ـــوس، تبحــ ــدفع فلــ ــرد أن تـــ جمـــ

ــُم  ـــٍذ ُتطعـــ ـــكني فحينئــ ــتون مســ ــ ــــا سـ ــد فيهـ ــ ـــا ال يوجـ ــــت فيهــ ـ ــــي أ ــإن كانـــــت البلـــــد التـ ــ ــا، فـ شخًصـــ

  . روُج عن البلداملوجوديَن ستني، فاملقصود يف بلدك ال يلزمك اخل

  كيف ُحيسب الستون؟ 

ــتة ولــــو معهــــم طفــــل  ــدار إذا كــــانوا ســ ــل الــ ــد فأهــ حــ ــن يــــوٍم بوا ــُل ُحيســــُب ولــــو كــــان ابــ الطفــ

  . فالطفل ُحيسب ولو كان ابن يوم

، كـُل الكفـارات إذا عجـزت عنهـا ال "سـقطت": ما عنده طعـام، قـال "فإن مل جيد  ": قال

ال إال كفارتني تسقط، تبقى يف الذمة حتى يغنيك اهللا    : فتبذل ا

مــا بـــني : قــال. أطعــم ســتني مســكينًا«: ــا قــال للرجــل ألن النبــي  ُهنــاكفــارة اإلطعــام 

ـا أفقـر واحــد يف املدينـة، فجــيء للنبـي  »البيتهـا أحــٌد أفقـر منــي بفــرٍق مـن متــر، فقـال النبــي  أ

 :»فضـحك النبـي . وهل بني البتيهـا أفقـر منـي: قال. تصدق به طعمـه أهلـكأ: وقـال« ،

ـــه يكفـــي ســـتني  ــة أل ــه يعنـــي ربـــام شـــهرين أو ثالثـ ـــا هـــذا يكفيـــه ويكفـــي أهلـ الرجـــل أصـــبح غنًي

  . »خذه«: مسكني، فقال

  . فدل ذلك عىل أن العاجز فقط يف كفارة اجلامع تسقط عنه، هذه الكفارة األوىل

ــة كفـــارُة مـــن وطـــئ زوجتـــه وهـــي حـــائض فإنـــه قـــد ثبـــت مـــن حـــديث ابـــن : الكفـــارة الثانيـ

أن يتصـدَق «، وكـم الكفـارة؟ »أن مـن وطـئ زوجتـه وهـي حـائٌض جيـب عليـه كفـارة«: اسعب

ـت اخـرت أن تتصـدق بـدينار  »بديناٍر أو بنصف دينار عىل سـبيل التخيـري، وهـو ختيـري تشـهي، أ

مـات وربـع، ونصـف الـدينار جرمـان ونصـف الربـع يعنـي : أو بنصف دينار، الدينار أربع جرا

  . ثمن



 

   
 

 

ومن فاته رمضان كله قىض  :فصٌل ، بغري اجلامع واالنزال باملساحقةوال كفارة يف رمضان 

امه    عدد أ

مــات وتصــدق هبــا وجوًبــا، إال أن تكــون  اذهــب للســوق، كــم ُيعــادل جرمــان أو أربــع جرا

ـــال فتســـقط عنـــك حتـــى لـــو  يف وقـــت مـــن وطـــئ زوجتـــه وهـــي حـــائض غـــري قـــادر عـــىل بـــذل ا

  . اغتنيت بعد ذلك

تــي تســقط عنــد العجــز، ومــا عــدا ذلــك فالكفــارات تبقــى يف فقــط هاتــان الكفارتــان هــي ال

ــال فــتطعم،  الذمـة إىل أن تقــدر عـىل الصــيام فتصــوم أو تقـدر عــىل اإلطعـام بــأن يكــون عنـدك ا

  . "بخالف غريها من الكفارات": وهذا معنى قول املصنف

ل، إن كـل مـن أفطـر يف هنـار رمضـان بـأي وسـيلٍة مـن الوسـائ: يقول الشيخ رمحة اهللا عليه

باألكــل بالرشــب باحلجامــِة بــاإلنزال للمنــي أو باإلمــذاء أو بغــري ذلــك فإنــه جيــُب عليــه القضــاء 

ط  حـــق بـــاجلامع كــالوا  –أعاذنـــا اهللا وإيـــاكم  –والتوبــة فقـــط وال يلزمــه كفـــارة إال اجلـــامع ومــا أ

ه يف معناه   .والشذوذ أو املساحقة وهو ملحٌق به، فهذا جتُب فيه الكفارة من باب القياس أل

ـه تكلـم عـن اإلمسـاك ومتـى جيـوز الفطـر ومتـى ال  ُهنابدأ يتكلم املصنف  عن القضاء أل

  . جيوز، بدأ يتكلم اآلن عن من أفطر يوًما فكيف يقضيه

ــه مل إن مــن فاتــه الصـو: يقـول الشــيخ رمحــة اهللا عليــه م يف رمضــان، مــا معنــى فاتــه؟ يعنــي أ

يعلــم برمضــان، رجــل كــان يف مكــاٍن مغلــق وال يــدري أن رمضــان قــد دخــل ففاتــه رمضــان، مل 

يعلم به، أو كان حمبوًسا أو كان يف بلد، اآلن هذا األمـر مـع وسـائل التواصـل قـل، كـان يف بلـد 

الم فـال يعـرف مـا هـي الشـهور، مـا وهذا موجود قديًام بكثرة، يكوُن يف بلٍد ال يظهر فيها اإلس

  . يعرف شهر حمرم من سفر من ربيع

ــه رمضــان، ُيســمى فاتــه رمضــان،  ا فمــن فاتــه رمضــان إذً فيمــر عليــه رمضــان وال يــدري أ

لعــدم علمــه بــه أو فاتــه رمضــان جــاهًال بوجــوب صــومه عــىل املشــهور فإنــه جيــُب عليــه قضــاؤه، 

مــن فاتــه رمضانقىضــ عــدد  ": ول املصــنفال يســقط ولــو كــان رمضــاناٍت كثــرية، هــذا معنــى قــ

امه    .، يعني إن كان شهًرا تاًما فبه، وإن كان ناقًصا فبه"أ



 

  

  

 

 

وال يصح ابتداء تطوع من ، ويسن القضاء عىل الفور إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب

  ............................................................عليه قضاء رمضان

ــه ــة اهللا عليــ ــول الشــــيخ رمحــ ــان إمــــا ألجــــل فــــوات أو : يقـ إن مـــن وجــــب عليــــه صــــوم رمضـ

  . ألجل إفطاٍر بتعمد ونحو ذلك فإنه جيُب عليه القضاء، هذا واحد

ثم بعد القضاء ُيسـُن أن يكـون القضـاُء عـىل الفـور، ُيبـادر بالقضـاء مبـارشًة مـن بعـد العيـد 

  . بالقضاء مبارشة؛ ألن اإلنسان ال يدري متى يموت فيبادر

متى يكون القضاء واجًبا عليك وليس مستحًبا؟ إذا ضاق شـعبان فلـم يبقـى مـن شـعبان 

اضـــية  ــاٌم قليلـــًة بقـــدر القضــاء الـــذي عليـــك، بعـــض اإلخــوان كـــان قـــد أفطــر مـــن الســـنة ا إال أ

جيـُب عليـك مـن الغـد أن تصــوم : أفطـر أربعـة عرشـين يوًمـا، نقـول: مخسـة عرشـ يوًمـا أو لنقـول

ـــه ضـــاق؛ فإنـــه مل يبقــى عـــىل رمضـــان إال عرشـــين يوًمـــا أو وجوًبــا، جيـــ ب أن تصـــوم مـــن الغــد أل

ـه أصـبح عـىل الفـور، وهـذا معنـى  ُهنـاتسعة عرش يوًما، جيـب عليـك املبـادرة،  جيـب القضـاء أل

  . "إال إذا بقي من شعبان بقدر ما جيُب عليه فيجب": قوله

: ن عرشــين يــوم؟ نقــولطيــب، رجــل بقــي عليــه مــن رمضــان يــوم وبقــي اآلن عــىل رمضــا

كــان عــّيل «: جيـوز أن تــؤخره األسـبوع القــادم والـذي بعــد، جيـوز؛ لقــول عائشــة ريض اُهللا عنهـا

  . »القضاء من رمضان فال أقضه إال من شعبان ملكان النبي 

هــل جيــوُز لــه أن : إن مــن وجــب عليــه قضــاُء رمضــان، وقــد اختلــف العلــامء: يقــول الشــيخ

  هل جيوز أن يتطوع قبل الفريضة أم ال؟ : بمعنىيتنفل قبل الفريضة أم ال؟ 

  : فيها قوالن ألهل العلم

ـــوال ــن هــــذه األقـ ــنف: مــ ــوع ال : القــــول الــــذي ذهــــب لــــه املصــ ــرء أن يتطــ ـــوُز للمــ ــه ال جيـ ــ أ

أمـــر الـــذي تطـــوَع يف احلـــج أن  بشـــعبان وال بغـــريه قبـــل أن يقيضـــ صـــوم رمضـــان؛ ألن النبـــي 

  . يأيت بالفريضة ثم بعد ذلك يأيت بالنافلة

  

  



 

   
 

 

ويســن صــوم التطــوع وأفضــله يــوم ،  صــحا أو قضــاء ثــم قلبــه نفــًال ا واجًبــفــإن نــوى صــومً 

  ................................................................................ويوم

ـام مـن رمضـان بقـي متعلـق بـذمتك؛ فإنك ب: وكذلك نقول يف الصوم فواتك لـبعض األ

فحينئــٍذ جيـــُب عليــك أن تصـــوم، هـــذا هــو املـــذهب الــذي مشـــى عليـــه املصــنف، وقيـــل خـــالف 

ام: ذلك حلديث عائشة، قال   . والظن بعائشة أهنا تصوم عرفة وبعض األ

ة الثانية ة ، "  صحا أو قضاء ثم قلبه نفًال ا واجبً فإن نوى صومً  ": قال: املسأ هذه املسأ

  .ُتسمى بقلب النية، جيوُز قلب النية من األعىل لألدنى، وال جيوُز قلبها من األدنى لألعىل

ــائًام وكـــان صـــومه قضـــاًء، يعنـــي واجـــب، ثـــم قـــال: صـــورُة ذلـــك ــان صـ ــٌل كـ ــأقلبها : رجـ سـ

ك قلبت النيـة مـن أعـىل إىل أدنـى، العكـس ال يصـح، رجـٌل صـام كيـوم يصح: نقولنفًال،  ؛ أل

وبعــد طلــوع الفجـر تــذكر أن عليــه قضــاء فقلـَب النيــة مــن أدنـى إىل أعــىل مــن نافلــة إىل اخلمـيس 

  . ، هذا هو كالم املصنفال يصح: نقولفريضة، 

بـدأ املصـنف رمحـُة اهللا عليـه بعـدما تكلـم عـن أحكـام الصـوم بـذكر أحكـام صـوم التطــوع 

  . وهو آخر كتاب الصوم ويتبعه كتاُب االعتكاف

وجهـــه عــن النــار، مـــن  ؛ ألن مــن صـــام يوًمــا باعــد اُهللا "وع ويســن صـــوم التطــ ": قــال

كان يصوم حتـى ُيقـال ال  ، والنبي صام يوًما يف سبيل اهللا يعني وهو لقصد ما عند اهللا 

  . يفطر، ويفطر حتى ُيقال ال يصوم

أفضــُل الصــيام صــياُم داود كــان يــوُم يوًمــا «: لقــول النبــي  "وأفضــله يــوم ويــوم  ": قــال

أمر  فإن من صام كل ما جاء أن النبي  وأفضل من صيام داود صياُم النبي  »يوًماويفطُر 

  . أو استحَب صيامه فيكوُن صومه أفضل من صيام داود

ــاٍم مــن  ــام البــيض دائــًام، ويصــوُم ثالثــة أ مــن يصــوم االثنــني واخلمــيس دائــًام، ويصــوم األ

ويصـوُم شـهر اهللا املحـرم، ويصـوُم ُرسر كل شهر، يعني أو كـل شـهر دائـًام، ويصـوُم رمضـاَن، 

  .عًرشا من ذي احلجة، ويصوُم سًتا من شوال، ويصوُم شعبان

  



 

  

  

 

 

ام البـيض وهـي ثـالث عرشـة وأربـع عرشـة ومخـس عرشةوصـوم اخلمـيس  وسن صوم أ

  ............................................................................ واالثنني

فعلـه أفضـل مـن  فصومه أفضل مـن الصـيام الـذي يصـوم يـوم ويفطـر يـوم؛ ألن النبـي  

  . مل يصم يوًما ويرتُك يوًما فعل داود والنبي 

ملـن مل يصـم كـل الُسـنن التـي سـتأيت بعـد قليـل، إذ لـو  "وأفضله يـوٌم ويـوم": قول الصنف

كرناهــا قبــل قليــل أكثــر مــن مجــع املســلم الُســنن مجيًعــا ســيجد أهنــا أكثــر مــن صــيام داود، الــيل ذ

  . صيام داود عليه السالم

ــوم يـــوم إذً  ــيام داود عليـــه الســـالم وهـــو صـ ــه صـ ــيام كلـــه ثـــم يليـ ــيام مجـــع الصـ ا أفضـــل الصـ

وإفطـــاُر يـــوم، مـــن خـــالف فرســـد الصـــوم؟ نقـــول يكـــره، يكـــرُه رسُد الصـــوم بـــأن يصـــوم الســـنَة 

ام ترشيق حرَم عليه الصوم   . كلها، فإن وافق صومه يوم عيد أو أ

ا ذر إذا صمت فصم : قال له أن النبي «: من حديث أيب ذٍر  ثبت عن النبي  يا أ

ام»الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش   . ، فهذا يدلنا عىل استحباب صيام هذه الثالثة أ

ـو  ـام البـيض، قـد قـال أ ام من كل شهر مستحبٌة وإن مل تكـن األ ولنعلم أن صيام ثالثة أ

ــام مــن كــل شــهر«: منهــا »:أوصــاين خلــييل بــثالث«: هريــرة  ، فــإن »وأال أدع صــيام ثالثــة أ

ــاَم بــيض فقــد حصــلت ُســنتان ــام البــيض، وإن جعلتهــا ُرسر : وافــق أن جعلتهــا أ ــام وأ ثالثــة أ

الشــهر يعنـــي أول الشـــهر حصـــلت لـــك ُســنتان، وإن جعلتهـــا االثنـــني واخلمـــيس حصـــلت لـــك 

  . ُسنتان

ـــه قـــال ـــا ثبـــت عـــن النبـــي  "نـــني وصـــوم اخلمـــيس واالث ": قـــال يـــوم «: يف الصـــحيح أ

ا صائم ه «: ، وجاء يف لفظ عند أيب داود»االثنني ترفع فيه األعامل فأحب أن يرفع عميل وأ أ

هد يدُل له»يوم االثنني واخلميس   . ، وقد جاء له شوا

  

  



 

   
 

 

وستة من شوال وسن صوم املحرم وآكده عاشـوراء وهـو كفـارة سـنة وصـوم عرشـ ذي 

  ........................................................................احلجة 

صــاري  ــوب األ ــا جــاء مــن حــديث أيب أ ل  يف صــحيح مســلم  وصـيام ســٍت مــن شــوا

بعــه بســٍت «: قــال أن النبـي  ام صــام الــدهر كلــهمــن صــام رمضــان وأ ، وقــد »مــن شــوال فكــأ

وب  و حممد اخلالل من كبار العلامء يف جزٍء مطبوع جاء حلديث أيب أ   .شواهد مجعها أ

 أن النبـي  ا ثبت من حديث أيب هريـرة  "صوم شهر اهللا املحرم"ويستحب : قال

  . ، واملقصود به شهُر املحرم كامًال »أفضُل الصيام بعد صيام رمضان شهُر اهللاِ املحرم«: قال

صــام الشــهر أي صــام أكثــره، فيســتحب صــيام املحــرم : والعــرُب تقــول: قــال ابــن املبــارك

  . كله أو صيام أكثر شهر اهللا املحرم

، وقـــد كـــان واجًبـــا يف أول "صـــوُم عاشـــوراء"أي وآكـــد شـــهر اهللا املحـــرم  "وآكـــده": قـــال

  .وجوبه صدر اإلسالم حتى فرَض صوُم رمضان فسقطَ 

ـــه يكفـــر «بـــني  النبـــي : حلـــديث أيب قتـــادة يف صـــحيح مســـلم "وهـــو كفـــارة ســـنة": قـــال أ

اضية   . »السنة ا

صـوُم عاشــوراء أفضـله أن يصــام شـهر اهللا املحــرم كـامًال، ثــم يليـه يف األفضــلية أن ُيصــام 

ء وقبلــه يــوم وهــو يــوم التاســع، ثـم يليــه يف األفضــلية أن ُيصــام اليــوم العــارش وبعــده  يـوم عــارشا

هة أن ُيصام اليوم العارش مفرًدا،  يوم وهو اليوم احلادي عرش، ثم يليه باألفضلية من غِري كرا

هــة، ولكــن خــالف األوىل، األوىل أن يســبقه يــوٌم  فيجــوُز صــوم يــوم العــارش مفــرًدا مــن غــري كرا

  .وهو اليوم التاسع

األدلـــة،  يســـتحُب صـــيام عرشـــ ذي احلجـــة لعـــدٍد مـــن، "وصـــوم عرشـــ ذي احلجـــة  ": قـــال

  :منها

ـام العمـل الصـالح فـيهن أحـُب إىل اهللا «: قال أن النبي  :األمر األول مـن  ما مـن أ

ــام العرشـــــ ـــ ــــذه األ ــــذه »هـ ــــامل ألن هـ ــع األعـ ــٌق يشـــــمُل مجيـــ ـــالُح مطلـــ ــُل الصــ ـــد  "ال"، والعمـــ تفيــ

  . االستغراق، ومن األعامل الصاحلة صوُم رمضان



 

  

  

 

 

د رجب واجلمعة والسبت بالصوموكره ، وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتني   ...إفرا

ه قد ثبت عن بعض أزواج النبي  :األمر الثاين عند أهل الُسنن كأيب داود وغريه أن  أ

  . ، وهذا احلديث حسنه بعُض أهل العلم»يصومه«النبي 

ــه قــد ثبــت عــن مجــٍع مــن الصــحابة أهنــم كــانوا يصــومونه، فقــد ذكــر ابــُن  :األمــر الثالــث أ

ــة : أن بعـــض أصـــحاب ابـــن عمـــر قـــال: جريـــٍر يف هتـــذيب اآلثـــار جـــاورُت مـــع ابـــن عمـــر يف مكـ

ل فكان يصوُم العَرش كلهـا، واملقصـوُد بالعرشـ التسـع، مـن األول إىل التاسـع؛ ألن : سنني طوا

  .هيوم عرشة هو يوُم عيٍد وال جيوز صوم

ه يكفر السنة «: حلديث أيب قتادة يف مسلم " وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتني ": قال أ

اضية والسنة الالحقة ، وهذا احلديث يف مسلم فالشك يف صـحته، ومـا ُأعـل فيـه فيـه نظـر »ا

  . إعالله

أن صوم يـوم عرفـة فاضـل ولكـن األفضـل أن ُيصـاَم العرشـ كاملـًة إال احلـاج؛ : فاملقصود

حلــاج األفضــل لــه أال يصــوم إال أن يكــوَن قــد وجــب عليــه هــدي متتــٍع وقــران ومل جيــدمها فــإن ا

  . فيصوُم يوم عرفة

ــال ُد رجــــب": قــ ـــانوا "ويكــــره إفــــرا ــيهم كعمــــر كـ ــا ثبــــت أن الصــــحابة رضــــوان اهللا علــ ــ  ،

ـو إســامعيل  يرضـبون اليــد ملـن يصــوم شـهر رجــب، وقـال احلــافظ بـن حجــر العسـقالين وقبلــه أ

إنـــه مل يثبـــت حـــديٌث قـــُط ال بإســـناٍد صـــحيٍح وال بضـــعيف يف : مـــن أهـــل العلـــم اهلـــروي وكثـــريٌ 

  .استحباب صوِم شهِر رجب، بل ثبت عن الصحابة النهُي عن صومه

ُد اجلُُمعة": قال ـا ثبـت يف الصـحيِح مـن حـديث أيب "وإفرا ، أي صـوم اجلُُمعـة وحـدها، 

، »يصـوم يوًمـا قبلـه أو يوًمـا بعـده ال يصـومن أحـدكم اجلُُمعـة إال أن«: قال هريرة أن النبي 

  :وهذا يدلنا عىل حكمني

  

  

  



 

   
 

 

وكره صوم يوم الشك وهو الثالثون مـن شـعبان إذا مل يكـن غـيم أو قرتوكـره صـوم يـوم 

  ..............................الشك وهو الثالثون من شعبان إذا مل يكن غيم أو قرت 

ــ :احلكـــم األول ـــه لـ د يـــوم اجلُُمعـــة وأ ــة إفـــرا هـ ـــاح صـــومه مـــع غـــريه، كرا ـــه أ يس حمرًمـــا أل

والشك أن املُحرم ال جيوُز مع غريه وإنام جيوز من باب التبع وهـذا لـيس تبـع وإنـام مـع غـريه، 

بل غريه تبٌع له، فدل عىل أن احلكَم هذا هو صارٌف له مـن التحـريم إىل الكراهـة، هـذا احلكـم 

  . األول

ـــيَح صـــوُم  :احلكـــم الثـــاين ـــه ُأ ــِة كـــذلك أل هـ ــا عـــىل أن النهـــي عـــن صـــوم الســـبِت للكرا دلنـ

ــه  ــي فيـــ ــىل أن النهــ ـــة دل عــ ـــوم اجلُُمعـ ـــبت مــــع يـ ـــوُم السـ ـــيَح صـ ـ ـــة، فلــــام ُأ ـــع يــــوُم اجلمعـ ـــبِت مـ السـ

هة   . الكرا

ــه قــد جــاء مــن حــديث "ويكــره صــوم يــوم الســبت": قــال د يــوم الســبت بالصــوم أل ، إفــرا

ال تصــوموا «: هنــى عــن صــوم يــوم الســبت، فقــال أن النبــي عبــد اهللا بــن بثــر وقيــل عــن إختــه 

  . »إال فيام افرتض عليكم«، جاء يف زيادة اختلف يف صحتها »يوم السبت

حممول عىل الكراهة دون التحريم وهذا قول أكثر  ُقلنا، »ال تصوموا يوم السبت«: قوله

ـــه جـــاز مجعـــه مـــع اجلُُمعـــة، فـــام دام جـــاز يعنـــي صـــومه مـــع غـــريه  ده إذً أهـــل العلـــم أل ا يكـــره إفـــرا

د  ه، فـاحلكم متجـٌه لإلفـرا د ال بالصـوم، فهنـاك فـرق بـني الصـوم واإلكـرا فاحلكم متعلٌق باإلفرا

  . ال للصوم

ُد بيـوم الشـك هـو يـوم الثالثـني حيـُث ال يوجـد ، ا"ويكره صوم يـوم الشـك": ثم قـال ملـرا

هـل جيـُب : غيٌم وال قرت، فإن وجد غيٌم أو قرت فقد تقدم معنا يف أول الباب أن فقهائنا تـرددوا

  صومه أم ُيباُح ويستحب؟ 

وقلــُت لكــم أن املعتمــد والــذي مشــى عليــه مجــٌع مــن املتــأخرين كالشــيخ تقــي الــدين وهــو 

ه مستحٌب أو ُمباٌح ليس بواجب: ظاهر ما رجحه الشيخ موسى   . أ

  

  



 

  

  

 

 

ام الترشيقومن دخل يف تطوع مل جيب إمتامه ويف فرض جيب ما مل  وحيرم صوم العيدين وأ

  .................................................................... يقلبه نفًال 

ــه حيــرم صــوم يــوم العيــدين وهــو يــوم الفطــر ويــوم األضــحى، قــال : بإمجــاع أهــل العلــم أ

اُم الترشيق" ـه قـال ـا ثبـت عـن النبـي  "وأ ـاُم أكـٍل ورشب«: أ ـاُم الترشـيق أ ، فـال جيـوز »أ

ث عرشـ مـن شـهر ذي احلجـة، الصيام يام الترشيق وهو يوم احلادي عرشـ والثـاين عرشـ والثالـ

ام أكٍل ورشب   .ال للحاج وال لغريه، حيرُم صومها بل هي أ

ــام الترشــيق إال لشــخٍص واحــد وهــو مــن كــان متمتًعــا أو قارًنــا ومل جيــد : ال جيــوز صــوم أ

ـه جيـوز صـومه  اهلدَي ليذبحه؛ فحينئٍذ جيوز صـومه لقـول عائشـَة وابـن عمـر ريض اهللا عـنهام أ

  . ملن عدم اهلدي، أي هدي التمتع والقران

؛ ألن كـل عمـٍل "متامـه مل جيب عليه إ"، يعني صيام تطـوٍع، "ومن دخل يف تطوع": يقول

نافلٍة ال جيُب إمتامها إال عمٌل واحد وهو احلج، فـإن مـن دخـل يف عمـرٍة أو يف حجـٍة وإن كـان 

ـــول اهللا  ـــ ــزم، لقـ ــ ـــن حـــ ــ ــاه ابــ ـــ ـــاع حكــ ــ ــه بإمجــ ــــ ــُب إمتامـ ــ ــــًة فيجـــ ــ ــَرَة {: نافلـ ــــ ـــجَّ َواْلُعْمـ ـــ ــــــوا اْحلَـ ُّـ َوَأِمت

 ِ َّ   . لرفثأي أكملوها، فال يرفُض احلج والعمرُة با ]١٩٦:البقرة[}ِ

، يعنــي "جيــُب مــا مل يقلبــه نفــًال "أي ومــن دخــل يف يعنــي صــوم فــرٍض  "ويف فــرضٍ ": قــال

، فيقلبــه نفــًال وحينئــٍذ يصــبُح النفــل لــيس "مــا مل يقلبــه نفــًال "جيــُب عليــه إمتامــه إذا كــان ضــيًقا، 

  . واجب اإلمتام فيقطعه حينئذ

وإن كـان ضــيًقا فـال جيــوز لـه قلبــه ا مـا دام موسـًعا فإنــه جيـوز لــه قلبـه نفــًال فيجـوُز قطعــه، إذً 

ه أصبح ضيق؛ فحينئٍذ ال جيوُز له قلُب النية واإلفطار   .نفًال أل

ة غلـط، يفهـم قـول املصـنف: انتبهوا معي ويف فـرٍض ": بعض اإلخوان يفهم هذه املسـأ

ه جيب عليه أن يقلبه نفًال ثم يفطر بعد ذلك، هـذا لـيس مقصـودهم، "جيب ما مل يقلبه نفًال  ، أ

الفرض إذا مل جيز قلبه نفًال وهو الواجـب املضـيق كالنـذِر مـثًال والصـوم يف آخـر :  قصدهمإنام

  . شعبان، ما مل جيز قلبه نفًال حينئٍذ جيُب إمتامه وحيرم قطعه

  



 

   
 

 

وهو سنة وجيب بالنذر ورشط صحته ستة أشياء النية واإلسالم والعقل والتمييز وعدم 

  .................................................... بمسجدما يوجب الغسل وكونه 

أهنينـا كتـاب الصـيام، وجـرت عـادة العلـامء أهنـم يـوردون بعـد  بداية نكون بحمـد اهللا 

ـــه لـــيس متعلًقـــا بالصـــيام وإنـــام لـــه تعلـــٌق  كتـــاب الصـــيانم كتـــاب االعتكـــاف، ويســـمونه كتاًبـــا أل

ه يستحُب عند االعتك ـه لـزوم بالصياِم من جهة أ اف أن يكـون صـائًام، ولـه تعلـٌق بالصـالِة أل

  . مسجٍد لطاعة

واعتكف أصحابه بعده ويف حياته،  فقد اعتكف النبُي  وهو سنة لفعل النبي : قال

، االعتكــاف نوعــان، جيــب أن تعــرف هــذين النــوعني، اعتكــاٌف واجــٌب "وجيــب بالنــذر": قــال

هللا عـّيل أن أعتكـَف شـهًرا أو : ، يقـولواعتكاٌف مسنون، فالواجب هو الذي ينذره الشـخص

  . أعتكَف أسبوًعا ونحو ذلك، هذا يكون واجب

واالعتكـــاف املســـنون هـــو الـــذي يكـــون بـــدون نـــذر، إذا أراد دخـــول املســـجد نـــوى لـــزوم 

  . املسجِد لطاعة فيكوُن حينئٍذ اعتكاًفا مستحًبا

ألهنا متعلقـة  "النية واإلسالم والعقل والتمييز": وصحة االعتكاف "ورشوطه": يقول

 "وعدم ما يوجب الغسل": بقبول العبادِة وصحة النية، وال تصُح من هؤالِء يف اجلملة، قال

ُة حائًضــا أو الرجــل جنًبــا فيحــرم عليــه املكــُث  ــه إذا كــان عــىل املــرء غســٌل إمــا أن تكــون املــرأ أل

يف املسجد، فال جيوز املكث يف املسجد واالعتكاف يكون يف املسجد، فيجـُب عليـه أن ُيزيـَل 

انع، وهو ما يوجب الغسل   . ا

ـــال ـــجد": قــ ــه بمســ ـــول اهللا "وكونـــ ــاجد، لقــ ـــون االعتكـــــاُف يف املســـ ـــب أن يكــ : ، أي جيــ

َساِجدِ { ُْتْم َعاكُِفوَن ِيف اْملَ   ]١٨٧:البقرة[}َوَأ

ـــو  ــــذا هــ ــُن أن هـ ــه، ويظـــ ــــُف يف بيتـــ ـــاس يعتكـ ــــُض النــ ـــريه، وبعـ ـــاف يف غــ ــُح االعتكــ ـــال يصـــ فــ

  . االعتكاف املرشوع وهذا غري صحيح، بل البد أن يكون يف مسجد

  



 

  

  

 

 

د يف حق من تلزمه  اجلامعة أن يكون املسجد مما تقام فيه اجلامعة ومن املسجد ما زيد فيه ويزا

  .........................ومنه سطحه ورحبته املحوطة ومارته التي هي أوباهبا فيه

وإذا كـان املعتكـُف رجـًال فيجـب أن يكـون املسـجد ممـا تقـاُم فيـه اجلامعـة، وأمـا إذا : يقول

ـــه أن  ـــوُز لــ ــذا، فيجــ ــاجز وهكـــ ــثًال العـــ ــريض أو كــــان مـــ ة أو املـــ ــة كـــــاملرأ ــه اجلامعـــ كــــان ممـــــا ال تلزمـــ

مســـاجد مهجـــورة هـــذه جيـــوز االعتكـــاف فيهـــا  ُهنـــاكيعتكـــَف يف مســـجٍد ال تقـــاُم فيـــه اجلامعـــة، 

  بام ُيعرف املسجد؟: يف باب الصالة ُهناك، وتكلمنا ألهنا مساجد

  :ُيعرف بأمرين

  . بالتخصيص للبقعِة وقيَل بالوقف: مر األولاأل

  . يعرُف باإلحاطة، البد أن يكون حماًطا: واألمر الثاين

ة تفيـــُدنا يف بـــاب االعتكـــاف وتفيـــدنا يف احلـــرم خاصـــة  مـــن املســـائل املهمـــة، وهـــذه املســـأ

  سجد؟ كيف نعرُف امل: وهو

  : املسجد ُيعرف باجتامِع رشطني

وقـــف البقعـــِة للصـــالة، ولكـــن : ختصـــيُص البقعـــِة للصـــالة، واملشـــهور: الرشـــط األول

ــول ـــدخل : نقـــ ـــك ُنــ ــىل ذلــ ـــت، وعـــ ز الوقـــــف املؤقــ ــول بجـــــوا ــىل القـــ ــاًء عـــ ـــها للصـــــالة، بنـــ ختصيصــ

  . املساجد التي تكوُن يف الدوائر احلكومية والتي تكوُن يف األسواق

  . ختصيص بقعٍة للصالة أو وقفها: ا األمر األولإذً 

أن تكون تلك البقعُة حماطةً : الرشط الثاين .  

لـو كـان املكـاُن : فإن اختل واحٌد من هذين الرشطني فال ُيسمى مسـجًدا، بنـاًء عـىل ذلـك

حماًطا وليس خماصًصا للصالِة لعموم النـاس فلـيس بمسـجد، كبيتـك، فـال ُيسـمى مسـجد فـال 

تكـــاُف فيـــه، وإن كانـــت األرُض خمصصـــًة للصـــالة ولكنهـــا مل ُحتـــط، فـــام مل ُحيـــط منهـــا يصـــُح االع

  .فليَس مسجًدا فال يصح االعتكاُف فيه

  

  



 

   
 

 

  .................................ومن عني االعتكاف بمسجد غري الثالثة مل يتعني 

  : ينبني عىل ذلك مسائل

ة األوىل أن املعتكــف يف املســجد جيــوُز لــه اخلــروج للرحبــة وهــي فنــاء املســجد إذا  :املســأ

م من فنائه الساحات فإهنا من فناء املسجد، هل هـي حماطـٌة أم ال؟  كان حماًطا، واملسجد احلرا

ــن بــــاب : نقــــول ــاحات هــــذا مــ ــرية التــــي تروهنــــا يف طــــرف الســ ــد القصــ نعــــم حماطــــة، هــــذه احلدائــ

  . اإلحاطة

م إذا خــرج للســاحات فإنــه يعتــُرب يف داخــل فــامل :وبنــاًء عــىل ذلــك عتكُف يف املســجد احلــرا

  . املسجد ومل ينقطع اعتكافه

ــأموم يصــح أئتاممــه : ُقلنــاقضــية اإلئــتامم، نحــُن : مــن األحكــام املتعلقــة ذكرناهــا قبــل إن ا

ــلني،  ــوِت أو رؤيــــة املصــ ــل املســــجد بســــامع الصــ ــان يف داخــ وأمــــا إذا كــــان خــــارج باإلمــــام إذا كــ

  : يكون له رشطان آخراناملسجد ف

  . البد من رؤية املصلني ال يكتفى بالسامع، بل البد من الرؤية: الرشط األول

أال يكون بينه وبني املسجِد طريق، وهذه تكلمنا عنها قبل باب الصالة : والرشط الثاين

  . بالنسبة للمصليات التي بجانب احلرم

ك يف املسجد أو لست يف املسجد؟   . عىل اجلدار الذي ُأحيط بناءً  كيف نعرف أ

ـــول ـــذر يف اعتكافــــه قــــال: يقـ ـــن نـ ــول: مـ ـــاء، نقــ ــذٌر أن أعتكــــف يف مســــجد قبـ ـــّيل نــ ال : هللا عـ

ء ألن هذا الوصَف غري مقصود، لكن لو عينت أحـد  يلزمك هذا املسجد فكُل املساجِد سوا

م، فيجـــوُز أن  وهـــو املســـجد األقىصـــ أو مســـجُد النبـــي : املســـاجد الثالثـــة أو املســـجد احلـــرا

  . تعتكف فيام هو أعىل منه وال جيزُئ ما دونه

ــام يف مســجد النبــي  جــاز لــه أن يعتكــف يف املســجد  فمــن نــذر هللا أن يعتكــُف عرشــة أ

احلرام وال جيوز لـه أن يعتكـف يف املسـجد األقىصـ وال يف غـريه مـن املسـاجد؛ ألن رجـًال نـذر 

اعتكـف يف مسـجدي هـذا فـإن الصـالة يف «: قـال لـه النبـي أن يعتكف يف املسـجد األقىصـ ف

ه من املساجد ف صالة فيام سوا   . »مسجدي هذا عن أ



 

  

  

 

 

ويبطل االعتكاف باخلروج من املسجد لغري عذر وبنية اخلروج ولو مل خيرج وبالوطء يف 

وحيث بطل االعتكاف وجب ، الفرج وباالنزال باملبارشة دون الفرج وبالردة وبالسكر

فه وعليه النذر املتتابع غرياملقيد بزمن وال كفارة وإن كان مقيدً  استئناف ا بزمن معني استأ

  ......................................................كفارة يمني لفوات املحل 

  : إن مبطالت االعتكاف متعددة منها: يقول الشيخ

ملسـجد لغـري عـذٍر كقضـاء اخلروج من املسجد لغري عذر، كل من خرج مـن ا: أوًال : قال

ره سنتكلم عنه بعد قليل   . حاجٍة وطعاٍم ونحو ذلك؛ فإنه يكون مبطًال لالعتكاف، وأ

زيارة املريض ليس عذًرا فال جيوز له اخلروج به، وهكذا، وأطـال : زيارة املريض، قالوا 

العلـــامء يف األعـــذار، إال األعـــذار التـــي البـــد لإلنســـان منهـــا كاألكـــل والرشـــب وقضـــاء احلاجـــة 

  . والطهارة وهكذا

طع ؛ ألن االعتكاف هو لزوم املسجد مع النية، فإذا ق"وبنية اخلروج ولو مل خيرج": قال

ـــا قطعــت نيـــة االعتكـــاف؛ فحينئــٍذ انقطـــع اعتكافـــه وإن مل خيــرج، وأمـــا إن علقهـــا : النيــة، قـــال أ

  . سأخرُج بعد ساعة، فلم ينقطع اعتكافه: عىل املستقبل

ــــال ـــ ــــرج": قــ ـــ ــــالوطء يف الفــ ـــول اهللا  "وبـــــ ـــ ـــاكُِفوَن ِيف {: لقـــ ــــ ـــُتْم َعــ ــ ـــ ْـ وُهنَّ َوَأ ــــاِرشُ ـــ َوال ُتَبــ

ه يبطل بذلك فدل عىل ]١٨٧:البقرة[}اْملََساِجدِ    .أ

ِل باملبارشة دون الفرج": قال َل حينئٍذ ملحٌق به"وباإلنزا   . ،؛ ألن اإلنزا

ه مبطل كل عمل،  "وبالردة": قال وهو ذهاُب العقل؛ ألن ذهاب العقل  "وبالسكرِ "أل

  . يعني يفقد النية فحينئٍذ يبطل االعتكاف

  إذا بطل االعتكاف ما الذي يرتتب عليه؟ : يقول الشيخ

  : قلُت لكم يف أول هذا الكتاب أن االعتكاَف نوعان: باختصار

 ِواجٌب بالنذر      .وتطوع.  

ت مكثت ساعتني أو ثالًثا فانقطع أجـُرَك عنـد هـذا : االعتكاف التطوع إنقطع أجرك، أ

  .احلد وما زاد فال أجر لك



 

   
 

 

الزالــة أو طهــارة واجبــة أو  أو غــائطٍ  وال يبطــل االعتكــاف إن خــرج مــن املســجد لبــولٍ 

عــىل  نجاســة أو جلمعــة تلزمــه وال إن خــرج لالتيــان بمأكــل أو مرشــب لعــدم خــادم ولــه املُيشــ

  .............................................................................. عادته

إن كان : احلكم الذي يرتتب هو إنام هو يف االعتكاف املنذور، فمن نذر اعتكاًفا فنقول 

هللا عــّيل : كمــن قــال: ذره متتابًعــا فقــد بطــل كــامًال، بطــل كــل االعتكــاف فيعيــده مــن جديــدقــد نــ

ام متتابعة، أو قال هللا عّيل أن أعتكف أسبوًعا، فـإن كلمـة أسـبوع يقصـد : أن أعتكف عرشة أ

  . به املتتابع

ـام، فإنـه يبطـُل اعتكافـه ثـم ير: وإن نذره غري متتابع، قال جـع هللا عّيل أن أعتكـف ثالثـة أ

فه من جديد فيبتدئ يوًما جديًدا من حني دخوله   . فيستأ

ــال ــل: قــ ــوات املحــ ــا فعليــــه الكفــــارة كفــــارة اليمــــني لفــ ــان : لكــــن إن كــــان متقطًعــ ــو الزمــ وهــ

  . املنذور فيه

ا قال ة مفهوم السابق  ه : إنه يقطع االعتكاف اخلروج لغري حاجة، معناه: هذه املسأ أ

إذا خرج لبوٍل أو غـائط، : كافه وذكر صور احلاجات وهيإذا خرج حلاجة فإنه ال ينقطع اعت

  . أو لطهارٍة واجبة، حدٍث أصغر أو حدٍث أكرب

أو إلزالـــة نجاســـة عـــىل ثوبـــه أو بدنـــه أو جلُُمعـــٍة تلزمـــه وملـــن يكـــن يف املســـجد الـــذي : قـــال

  . اعتكف فيه ُمجعة

ه من الصالح يذهب فيشرتي طعاًما  "وال إن خرج لالتيان بمأكل أو مرشب  ": قال أل

ـــه  ـــرتي يف  "لعــــدم خــــادم"ليأكلـ ـــه أال يشـ ـــادم جيــــب عليـ ــن عنــــده خـ ــه، وكــــذلك إذا مل يكــ ــه بــ يــ يأ

م، فيخـرُج إىل خـارج املسـجد ويشـرتي باهلـاتف،  ء يف املسـجد حـرا املسجد؛ ألن البيَع والرشا

  . ثم بعد ذلك يأيت بالطعام له

  . وال يستعجل "عىل عادته وله املُيش  ": قال

  

  



 

  

  

 

 

  .وينبغي ملن قصد املسجد أن ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه ال سيام إن كان صائًام 

  . وأهنينا كتاب الصيام هذه آخر مجلة نكون هبا أهنينا هبا هذا الكتاب بحمد اهللا 

ــا املصــــنف ــوُل فيهــ ــًال يف املســــجد : يقـ ــان معتكًفــــا يف املســــجد، إذا كــــان داخــ إن املــــرَء إذا كــ

إن االعتكـــاف ال حـــد ألقلـــه، ولـــذلك : لـــه أن ينـــوي االعتكـــاف؛ ألن الفقهـــاء يقولـــون فينبغـــي

  . يصح االعتكاف ولو ساعة، فكل من دخل املسجد ينوي االعتكاف: يقولون

  ما معنى أن تنوي االعتكاف؟ 

ليس أن تنوي لفظ االعتكاف، ال، وإنام تنوي لـزوم املسـجِد للطاعـة، كـُل  :األمر األول

 الُقــْرآنمــن نــوى لــزوم املســجِد لطاعــة فقــد نــوى االعتكــاف، مــن نــوى دخــول املســجد لقــراءة 

ـــوى  ـــو نــ ــرى فهــ ـــالة ُأخـــ ــــار صــ ــــجد ألجـــــل انتظـ ـــَث يف املسـ ـــوى املكــ ـــن نــ ـــر املعتكـــــف، مــ ـــه أجــ فلــ

ـه نــوى  االعتكـاف، مـن نـوى دخـول املســجد حلضـور حلـق العلـم فهـو قــد نـوى االعتكـاف أل

لـزوم املسـجِد لطاعـة، مـن نـوى لـزوم املسـجد لغـري طاعـة؟ دخـل لينـام؟ دخـل لينتظـَر صــاحًبا 

  . له؟ دخل لُيصلَح شيئًا قد اسُتئجَر عليه إلصالحه يف املسجد؟ فهذا دخَل لغري طاعة

ـه مل يـأيت حـديٌث فأن تنوي يف دخولَك املسجد الطاعة فتؤجر ولو كـان أقـَل مـن يـوم؛  أل

ه قال نويت أن أعتكف يوًمـا، ال ينفـي أقـل مـا ورد منـه، : يف التخصيص، نعم جاء عن عمر أ

  . هذا واحدواالعتكاف يصدُق عىل ُكٍل، 

الســـيام إن ": أن االعتكـــاف ال يشـــرتُط فيـــه الصـــوم، ولـــذلك قـــال املصـــنف :األمـــر الثـــاين

ــتحب يف اال"كـــان صـــائًام  ــوُم مسـ ــدُل عــــىل أن الصـ ــه ، يـ ــيس بواجـــب، ويســـتحُب فيــ عتكـــاف ولــ

الصــيام، وآكــُد االعتكــاف أن يكــوَن يف رمضــان، وآكــده أن يكــون صــائًام، وآكــده أن يكــون يف 

  . املساجد الثالثة، وجيوُز يف غريها، وجيوُز مفطًرا وجيوُز يف غري رمضان

  . أهنينا كتاب الصيام عىل اختصاٍر وإجياز نكون بذلك بحمد اهللا 

لعظــيم رب العــرش الكـريم أن يرزقنــا مجيًعــا العلـم النــافع والعمــل الصــالح، فأسـأل اهللا ا

لدينا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد   .وأن يتوالنا هبداه وأن يغفر لنا ولوا

  


